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Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác đón học sinh trở lại trường học 

sau thời gian tạm dừng đến trường; chiều ngày 28/1, trường THCS Phúc Lợi đã 

tổ chức diễn tập công tác đón học sinh trở lại trường học. Tham dự buổi diễn 

tập có đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, 

cô giáo Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà 

trường, cùng toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.  

Buổi diễn tập các phương án đón học sinh tại trường THCS Phúc Lợi 

thực hiện theo các hoạt cảnh cơ bản, bao gồm: 

1. Hướng dẫn, phân luồng giao thông khi phụ huynh đưa học sinh tới trường. 

2. Hướng dẫn học sinh vào trường, vào lớp học đảm bảo công tác phòng 

chống dịch. 

3. Phát hiện học sinh có thân nhiệt cao tại cổng trường.  

4. Hướng dẫn học sinh trong quá trình học tập tại các lớp học đảm bảo công 

tác phòng chống dịch trong tình hình mới. 

5. Xử lý các tình huống khi phát hiện F0 tại trường. 

6. Xử lý tình huống khi có học sinh thông báo nghỉ học vì nhiễm Covid 19. 

7. Hướng dẫn học sinh ra về khi kết thúc buổi học 

8. Đảm bảo công tác phân luồng giao thông khi học sinh tan học. 

Trong quá trình tổ chức diễn tập, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của 

nhà trường đã đưa ra các tình huống có thể xảy ra khi học sinh quay trở lại 

trường học, đề ra các phương án xử trí hợp lý, đảm bảo an toàn cao nhất cho 

học sinh và cán bộ giáo viên.  

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi diễn tập: 



 

Học sinh được phân luồng và đảm bảo khoảng cách an toàn khi vào trường 

 

Học sinh được sát khuẩn, đo thân nhiệt tại cổng trường bằng máy đo tự động 



 

Học sinh được sát khuẩn, đo thân nhiệt tại cổng trường bằng máy đo tự động 

 

Học sinh có thân nhiệt cao được đưa vào phòng cách ly theo dõi 



 

Cán bộ y tế điều tra dịch tễ khi phát hiện học sinh có thân nhiệt cao hơn 37,50 C 

 

 

Cán bộ y tế sẽ test nhanh Covid khi phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường 



 

Gọi điện phối hợp với y tế phường xử lý trường hợp F0 

 

Nhà trường được phun khử khuẩn sau khi phát hiện có F0 



Sau buổi diễn tập, nhà trường đã có buổi họp rút kinh nghiệm; điểu 

chỉnh, hoàn thiện các phương án sao cho đạt được hiệu quả tối ưu nhất, đảm 

bảo an toàn cho giáo viên, học sinh khi quay lại trường học. 

Với sự chỉ đạo sát sao của UBND Quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Quận Long Biên, trường THCS Phúc Lợi đã và đang thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid 19, bảo đảm cơ sở vật chất sạch sẽ, an toàn 

và chuẩn bị các phương án dạy học để sẵn sàng đón học sinh quay lại trường 

vào ngày 08/02/2022. 

 


